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  عثمان حيدری: فرستنده

  ٢٠١۶ سپتمبر ١۵
  

   طبقاتی عليه قانون کار در فرانسهۀتداوم مبارز
بانک ھا از ) subprimes" (پريمسوب " با بحران باصطالح ٢٠٠٧بحران ساختاری نظام سرمايه داری که از سال 

 در سطح بين المللی سر باز ميکند و ھمچنان سير ٢٠٠٨، پس از يک سال يعنی )١( آغاز گشتامريکااياالت متحد 

اين بحران نظم . جمعی در اقصا نقاط زمين نشان می دھده صعودی دارد، اين بحران خود را در جنگ ھا و کشتار دست

ورھای پيشرفته و نيز جوامع فقيرتر را ھدف قرار می دھد و در ھمه ی اين جوامع طبقه اقتصادی و شرايط اجتماعی کش

کارگر را با اتخاذ سياست تعديل و يا رياضت اقتصادی قربانی می سازد تا ھزينه ی سنگين و سرسام آور بحران 

 در ئیه کشورھای اروپااز اين نظر است ک. ساختاری از دوش کارفرمايان سرمايه بر گرده ی کارگران سرازير شود

مريم الخمری ارائه ميدھد و " قانون کار"تالطم بحران اقتصاد سرمايه داری غوطه ورند و فرانسه رياضت را در 

از آنجا که دوره ی تعطيالت تابستانی پايان يافته است و از . انگيزه ی مبارزه ی طبقاتی در فرانسه را فراھم می آورد

در فرانسه ھمراه کارگران، معلمان، دانشجويان، دانش آموزان و " قانون کار"رات عليه  تظاھسپتمبر ١۵روز پنجشنبه 

بيکاران آغازيدن می گيرد، بھتر است که به داليل اساسی اعتراضات پرداخته شود تا زوايای کليدی ضد کارگری آن 

 در جلسه ی ٢٠١۶ مارچ ٢۴اريخ الخمری برای برای اولين بار در ت" قانون کار"در واقع . مورد ارزيابی قرار گيرد

 commission" (کميسيون امورات اجتماعی" ھمين سال، در اپريلوزيران دولت والس معرفی گرديد و در ابتدای ماه 

des affaires sociales (از اين تاريخ است که اعتراضات تدريجن آغاز می گردد و . مورد بررسی قرار گرفت

حزب باصطالح . رگترين اصالحات مھم پنج ساله رياست جمھوری خود اعالم می کندآنرا يکی از بز" فرانسوآ اوالند"

 در دست دارد، با برنامه ھای بغايت ليبرالی از ھمان ٢٠١٢سوسياليست فرانسه که حاکميت و دولت را از ماه مه 

" تقدان سوسياليستمن"ابتدای حکومت، موجب سازماندھی بخشی از نقادان و مخالفان درون حزبی ميشود که تحت نام 

)Les Frondeurs Socialistes ( اعالم موجوديت می نمايند که در برابر ھر رفرم ضد شھروندی و ضد کارگری در

درون حزب واکنش نشان می دھند و بوسيله نمايندگان پارلمانی که در جبھه ی منتقدان حزب سوسياليست عضويت 

موظف است که قانون مذکور را به تصويب پارلمان رساند که " والسدولت "در چنين شرايطی . دارند، انعکاس می يابد

  .در دو مرحله و يا دو تاريخ جداگانه عملی می شود

 است، ئیدر اولين رای پارلمان که بعنوان مطالعه و خوانش اوليه است، بايد به تصويب رسد و در مرحله ی دوم که نھا

دولت والس از آنجا که اعتمادی به رای اکثريت . ی بخود می گيردتمام ماده ھا، تبصره ھا و ضمائم آن صورت قانون
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 که در قانون اساسی ذکر گرديده است بھره می گيرد و بدون رای وکالی ۴٩ـ٣نمايندگان پارلمان نداشت از اليحه 

نسور از آنجا که نمايندگان احزاب راست و سانتريست در سا.  به تصويب می رساند٢٠١۶ مه ٣مجلس آنرا در تاريخ 

. رای پارلمانی قرار گرفته بودند، اعتراض خود را به مجلس می دھند ولی اعتراضشان حد نصاب بدست نمی آورد

دولت .  می شودئی نھاجوالی ١٨ در سنا به تصويب می رسد و بار دوم در تاريخ جون ٢٨قانون کار فرانسه در تاريخ 

 استفاده می نمايد و در پارلمان آنرا با تمامی ۴٩ـ٣تاتوری  برای بار سوم از اليحه ی ديکجوالی ٢١والس در تاريخ 

و نيز سقوط " قانون کار"منتقدان درونی حزب سوسياليست برای بی پايه کردن . پروژه ھايش به تصويب می رساند

 ھا و دولت والس به جمع آوری امضا در بين نمايندگان پارلمان روی می آورند و در اين کار زار عالوه بر اينکه راست

سانتريست ھا به تقاضای آنھا رای نمی دھند، حتا تعدادی از منتقدان درونی نيز از دادن امضا خود داری می ورزند و 

شورای "بوسيله ی ) آگوست (اگست ۴فرانسه در تاريخ " قانون کار. "فقط با اختالف دو رای به حد نصاب نمی رسند

در . فرانسه، اعالم ميشود" روزنامه رسمی" بوسيله ی اگست ٩اريخ مورد پذيرش قرار می گيرد و در ت" قانون اساسی

طول اين مدت حکومت باصطالح سوسياليستی فرانسه به تمام فراخوان ھای اتحاديه ھا و تشکل ھای کارگری جھت 

ھری و پيشبرد تبادل و گفتمان  در رابطه با حذف بند و تبصره ھای ضد کارگری توجه ای نداشت و مزورانه با قبول ظا

" قانون کار"ولی تظاھرات کوبنده کارگری عليه . تشريفاتی جلسات، ذره ای از تصميم خويش عقب نشينی نمی نمود

 سرکوبگر، تھاجم گسترده و وحشيانه ای به تظاھر کنندگان روا می داشت و بدستور پوليسالخمری تداوم داشت و 

 زندانی ھزاران ھزار کارگر و مخالفين قانون کار در حاکميت اوالند ـ والس، ضرب و شتم، دستگيری، بازداشت و

الخمری در فرانسه به تصويب رسيده چه لزومی دارد که تظاھرات " قانون کار"حال که . فرانسه را موجب می گرديد

  تداوم يابد و علل از سر گيری آکسيون ھا کدامند؟ در زير سعی ميکنم به محتوای تناقض بارترين ماده یسپتمبر ١۵از 

در چارچوب دفاع از کارفرمايان عليه حقوق کارگری بپردازم و زوايای اساسی چالش بار آنرا آشکار " قانون کار"

نمايم و دليل پيشبرد آکسيون ھای کارگری و ساير اليه ھای اجتماعی را در روند مبارزه و نيز چگونگی پروسه ی 

  .ه رشته تحرير درآورممبارزه ی طبقاتی ھمراه با نيروھای شرکت کننده در آنرا ب

  

    ٢قانون کار و ماده 

 ماده تشکيل يافته است و قانون جديد آن بنام الخمری در حوزه ھای کد و ١٢٣قانون کار در فرانسه مجموعن از 

مناسبات کار، مدت زمان اشتغال و بويژه در رابطه با ساعات اضافه کاری، اخراج و پوشش و يا بيمه بيکاری  و نيز 

 طبقه بندی و سلسله مراتب موازين کار را ٢ابد و ماده ئيرات قابل توجه ای مئيمدارک پزشکی استخدام، تغدر چارچوب 

به ھم ميزند و در واقع با وارونه جلوه دادن حق و حقوق کارگری، بطور کامل به منافع کارفرمايان لگام زده می شود و 

 و تبصره ھای آن بايد با توافق سھامداران سرمايه صورت ماده ای که ضمائم. سودآوری آنان را مد نظر قرار می دھد

ماده دوم قانون کار يکی از طوالنی ترين ماده ھاست که در رابطه با سازماندھی و زمان کار و پيشبرد مذاکرات . گيرد

در اشکال و چانه زنی در حوزه ھای کار، قدرت اتحاديه ھای کارگری را تقليل می دھد و حتا بيماری و نيز بيکاری که 

 را به کارفرمايان سرمايه ميدھد و ئی دستمزد کارگران و غيره، تفوق و تصميم نھاتعيينابد و نيز ئيمختلف تبارز م

" قانون کار"در تقابل با ماده دوم . کارگران و نمايندگان حقوقی آنانرا به عناوين و اشکال مختلف از قلم می اندازد

سنديکای ث ژ ت، سوليدر سود، سنديکای . ی در مورد آن ارائه می دھنداگستتفالخمری، اتحاديه ھای کارگری مواضع م

فدراسيون مستقل و "، )دانش آموزان" (اتحاديه ملی دبيرستان ھا"، "اتحاديه ملی دانشجويان در فرانسه"معلمان ھمراه با 

رات پايه ای در اين ئير پی تغد" سنديکای نيروی کارگری. " می باشند٢خواھان حذف کامل بند " دموکرات دبيرستان ھا
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ر ات در بعضی جنبه ھا دارد ولی بطور کلی از قانون کار الخمری ئيفقط تمايل به تغ" سنديکای س اف د ت"بند است و 

در اينجا به . نمی باشند" قانون کار"در زمره ی سازماندھندگان اعتراضی به " سنديکای اونسا"حمايت می کند و ھمراه 

  .مئيش آفرين عليه طبقه کارگر در بند دو اشاره مينمانکات تالقی و چال

  الف ـ مذاکرات و کاھش قدرت اتحاديه ھای کارگری

وزير کار در زمان رياست جمھوری فرانسوآ ميتراند، ) Jean Auroux"(ژان ارو" مطابق با قانون کار ١٩٨٢از سال 

اين برنامه بويژه در رابطه با . ن آنھا می سپاردابتکارپيشبرد مذاکرات در واحدھای کار را به کارگران و نمايندگا

 مذاکراتی، اگستکارگران در شاخه ھای متف. سازماندھی کار، دستمزد و يا اخراج کارگران نقش اساسی پيدا می نمايد

که پيمان مشترک جمعی را در برابر کارفرمايان بوجود می آورد تا " کنوانسيون کلکتيو"نظير : منقسم می شوند

)Comités d'entreprise" (که در آن تشريک مساعی و شرکت فعاالنه ای از کارگران "  کميته واحدھای کاری

الخمری خط بطالن به آزادی مذاکرات کارگری با شرکت مستقيم اتحاديه ھا می " قانون کار"ولی . برجسته می شود

.  در صد نيروی کارگری ميداند۵٠اشتن حداقل  را مستلزم دئیکشد و پيشبرد آنرا بوسيله کارگران و يا نمايندگان سنديکا

و نيز قانون جديد در اين زمينه در ظاھر، امکانی به اتحاديه ھا در چارچوب مذاکرات و چانه زنی ھا می دھد که در آن 

 در صد از کارگران را در يک واحد کاری مشخصی نمايندگی ميکنند، ميتوانند پيشنھاد به ٣٠ که کمتر از ئیحتا سنديکا

ذاکره دھند و اين در صورتی است که نيمی از کارگران در آن شرکت و يا واحد کاری، پيشنھاد سنديکا و يا سنديکاھا م

در غير اينصورت ھمه جا تصميم گيری مذاکرات بوسيله کارفرمايان صورت خواھد گرفت . را در پيشبرد ھدف بپذيرند

م سرمايه داری امپرياليستی فرانسه منافع کارفرمايان را در صدر و اين نشان می دھد تا چه اندازه نمايندگان سياسی نظا

برنامه ھا قرار ميدھند و حداکثر سود سرمايه شان را تضمين ميکنند تا بدينوسيله ھزينه بحران ساختاری سيستم سرمايه 

  .داری به دوش کارگران سرا زير شود

   مدت و يا ساعات کار و اضافه کاریتعيينب ـ 

آنچه که امروز به تثبيت رسيده، موقعيت کار . فرانسه تا قبل از قانون الخمری کاملن شرايط ديگری داشتقانون کار در 

 ئیو زمان اشتغال را به حدی مشکل می سازد که کارگران بمثابه برده در نظر گرفته می شوند، بويژه سير و نزول نھا

مطابق با قانون کار سابق، ساعات کار ھفتگی به . شود، بدست کارفرمايان سپرده می "ژان ارو"آن برخالف قانون کار 

از حزب سوسياليست در دوره رياست ) Martine Aubry(در زمانی که خانم مارتين اوبری ( ساعت می رسد ــ ٣۵

ــ ، ولی ھر واحد کارگری قادر است ) جمھوری ژاک شيراک وزير کار بود قانونی می گردد ـ دولت ائتالفی با شيراک

 سرچشمه می گيرد، اگستکه از پيمان و توافق در شاخه ھای متف" ژان ارو"صميم و توافق مبتنی بر قوانين بنا به ت

 ساعت در ھفته است و ٣۵بنابراين ميانگين ساعات کار . ساعات کار را اضافه و يا در صورت لزوم حتا کاھش دھد

 ساعت در ٣۵مثلن اگر کارگری بجای . شت ساعت آغاز شود مشمول اضافه کاری خواھد گ٣۵ھر اضافه کاری که از 

 ساعت اضافه کاری است و ميزان دستمزد اينگونه اضافه کاری مطابق با ۴ ساعت کار نمايد، مشمول ٣٩ھفته، 

 در صد ۵٠ در صد و در مرحله ی بعدی ھشت ساعته، ٢۵شرايطی است که اگر در ھشت ساعت اول صورت گيرد، 

 ۴٨ ساعت و برای يک ھفته ١٠ضافه نمود که حداکثر ساعات کار برای يک روز بايد ا. بر دستمزد اضافه خواھد شد

ر ميدھد و منافع حاصل از ئيالخمری ھمه را به نفع نظام سرمايه داری تغ" قانون کار"ولی . ساعت مشخص شده است

 ساعت می رساند و ١٢ ساعت به ١٠زيرا در ابتدا حداکثر روز کار را از . آنرا به جيب کارفرمايان سرازير می نمايد

 در صدی و مرحله ٢۵ دستمزد برای کار اضافی را از معادالت تعيين ساعت اضافه می کند و ۶٠مقدار ھفتگی را تا 

  .  در صد تنزل می دھد١٠ در صدی را فقط با روشی واحد به ۵٠ی بعدی يعنی 
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  پ ـ ماليات بر دستمزد کارگران

" آيرو" و از زمان نخست وزيری ٢٠١٢يست فرانسه در سال از زمان به قدرت رسيدن حزب باصطالح سوسيال

)Ayrault( ماليات بر دستمزد ھای کارگران نسبت به سابق افزايش يافته بود و يکی از کارھای ضد کارگری اوالند ـ ،

 ۴آيرو، بستن ماليات به اضافه کاری کارگران و نيز پرداخت ماليات ديگر بعنوان ھزينه ھای اجتماعی به بيش از 

 که از اضافه کاری به کارگران ئیحتا در زمان رياست جمھوری نيکال سارکوزی، دستمزدھا. مرجع مالياتی ديگر است

از ) ھر زمان و مقداری که عايد کارگران ميشد(می رسيد، مشمول  ماليات نمی گرديد و از اين نظر ساعات اضافی 

ارکوزی را در چارچوب ارائه سيستم استثماری و نيز ھمه ی ما نيکال س. پرداخت ھر شکلی از ماليات معاف بود

 در دل بحران ساختاری نظام ٢٠٠٨، می شناسيم و ميدانيم که او نيز از سال ئی و ايجاد ارگان ھای مافيائیپولشو

 بعھده داشت، موازين ماليات بر دستمزد اضافه کاری ٢٠١٢ اپريلسرمايه داری، رياست جمھوری فرانسه را تا ماه 

  ! ن را عملی نساختکارگرا

  ت ـ حداقل دستمزد

 حداقل دستمزد که ٢٠١۵در سال .  ساعت کار در ھفته بررسی ميشود٣۵حداقل دستمزد در فرانسه از زاويه ی 

 يورو بدان ٩، مقدار ٢٠١۶در سال .  يورو در ماه می باشد١۴۵٧،۵٢نام دارد، بصورت ناخالص ) Smic" (اسميک"

 يورو در ماه می ١١۴۴حداقل دستمزد به مبلغ خالص آن، .  يورو رسيده است١۴۶۶،۶٢افزوده شده و به مبلغ ناخالص 

  .  يورو حساب می گردد٨،١۵شود که ساعتی 

  ث ـ داليل تصميمات کارفرمايان در قانون کار

  بغايت ضد کارگری را در فرمان کاردو گزينش، "ژان ارو"الخمری با حذف کامل قانون کار سابق يعنی " قانون کار"

 Accords" (رياضتی"و يا " توافق تعرضی"و دومی ) Accords Défensif" (توافق دفاعی"می گنجاند که اولی 

Offensifs (در واحد ھای کاری نام می گيرند .  

 در شرايط نامطلوب و بحرانی، جھت حفظ کارگاه، کارخانه و يا ھر شکل ديگری از واحد کاری، ئیـ ھر کارفرما١

ر دھد و يا ئيتغ" حفظ کار و توليد" تصميم گيرد و ساعات و يا مدت کار کارگران را بنا به مصلحت ئیقادر است به تنھا

است، بنام " نجات محيط کاری"از آنجا که تصميم فوق از طرف کارفرمايان برای . بخشی از کارگران را بيکار نمايد

  .برجسته می شود" توافق دفاعی"

الخمری که از زرادخانه اوالند ـ والس به جامعه کارگری فرانسه تحميل " نون کارقا"ـ تصميمات کارفرمايان مطابق با ٢

شده است، حد و مرزی ندارد و کاملن منافع آنھا را در راس ھر مسائلی قرار ميدھد و کارگران را به برده ی سر به 

دان موجوديت حزب و اتحاديه نظام سرمايه داری در فق" قانون کار. "زير و گوش به فرمان کارفرمايان مبدل می سازد

از . ھای انقالبی و مستقل، سوار بر اسب تازی شده و بی محابا به ھر طرف می تازد و از کارگران قربانی می گيرد

فعاليت ھای کاری است و قانون ضد " توسعه و گسترش"الخمری بنام " قانون کار"اين نظر است که دومين گزينش 

سرمايه اجازه می دھد که در چارچوب توسعه ی کار و رشد ھر چه بيشتر سرمايه ھای کارگری ياد شده به کارفرمايان 

ثابت و يا کسب بازارھای جديد در خارج از مرزھای داخلی و غير متمرکز نمودن بخش توليدی بويژه در چارچوب 

حصار خود قرار دھد و ، ھمه ی تصميمات را بنام ھمه در ان"بانک مرکزی اروپا"بازارھای اتحاديه اروپا و زير نظر 

، )الخمری وجود خارجی ندارد" قانون کار"که ديگر در " (کميته واحد ھای کاری"و نيز از " کنوانسيون کلکتيوی"از 

در چنين مرحله ای کارگر بايد مطابق با اراده ی کارفرما عمل کند و .  را اتخاذ نمايدئیعبور کند و حرف و تصميم نھا

توافق برای "فرانسه اين مرحله را نيز " قانون کار. "وق بدان اشاره نموديم، توافق نمايددر چارچوب اھدافی که در ف
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توافقی که حتا کارفرما قادر است . است" رياضتی"و يا " توافق تعرضی"مينامد که در حقيقت ھمان " توسعه و گسترش

چنين توافقی با وظايف . گسيل دارد" اروپااتحاديه "کارگر را به نقاط ديگر توليدی و يا خارج از فرانسه در حد و مرز 

  . می تواند حتا به مدت دو سال تداوم داشته باشد" تعرضی و رياضتی"

 و غير انسانی قرار دارد، بنابراين کارفرما ھر زمان که اراده نمايد، ئینظام سرمايه داری، سراسر در ترفند ھای مافيا

ولی . ر سرمايه بيرون کشد و بنا به منافع سيری ناپذير خويش عمل نمايدرا از آخو" توافقی"می تواند اينگونه ترفندھای 

فرانسه مطابق با حاکميت سوسيال ـ امپرياليستی اوالند ـ والس، " قانون کار"در مقابل اينگونه تصميمات کارفرمايان در 

قانون "دود شمردن توافقات، بنابراين در صورت مر. کارگر نبايد اعتراض کند و يا بعبارت ديگر به نفی آنھا بپردازد

 Licenciement(الخمری به کارفرمايان اجازه ميدھد که کارگران معترض را اخراج نمايند و بنام " کار

économique" (در چنين مرحله ای، کارگر می تواند از حقوق يا بيمه . قلمداد می کنند" بيکاری مالی و يا اقتصادی

بيکاری مالی و يا اقتصادی از طرف کارگران ايجاد نمی شود . شود" بھره مند "ناچيز بيکاری در سازمان اجتماعی کار

و به دليل مشکالت و شرايط بحرانی و يا بھتر نمودن شرايط اقتصادی واحد کار است و فقط از طرف کارفرمايان عملی 

  .ميگردد

  الخمری" قانون کار"ج ـ بيکاری سازی در 

، بيکاری مالی و يا "خطای فاحش"جود آيد که مھم ترين آنھا؛ بيکاری بعلت  بواگستبيکاری می تواند به اشکال متف

اقتصادی، بيکاری به دليل مسائل شخصی که خود شامل اشکال مختلفی می گردد که از رفتار، ترک محل کار، عدم 

" قانون کار"در . ددشامل می گر...  از واحد کار، ناديده گرفتن نظم و ديسيپلين کاری، استعفا وئیتوافق با برنامه ھا

الخمری ھمه ی اين مسائل، صفحاتی را سياه کرده اند ولی آنچه بيش از ھمه برجستگی دارد، بيکاری مالی و يا 

زيرا اين بند . اقتصادی است که ساير اشکال بيکاری را بر خالف قوانين وضع شده در سابق، تحت شعاع قرار می دھد

سازماندھی گشته اند که تمام اختيارات و تصميمات بيکاری را در دستان از بيکاری با تمام ضمائم آن به شکلی 

کارفرمايان متمرکز می سازد و از قدرت دادگاه ھای کارگری برای داوری بين کارگران و کارفرمايان بميزان قابل 

شوند و در گام  که جنبه شخصی دارند، در نگاه اول از طرف کارگران ايجاد ميئیزيرا بيکاری ھا. توجه ای می کاھد

بعدی بخشی را می توان در چارچوب محيط کار جستجو نمود و بخش ديگری مشکالتی ھستند که از خارج فضای 

کاری به درون وصل می گردند و تازه بخشی از بيکاری بر مبنای مشکالت شخصی از بيمه بيکاری بھره ای نمی گيرد 

لت سوسيال ـ امپرياليستی اوالند ـ والس، کارفرمايان سرمايه را در دو). که در قانون کار سابق نيز به ھمين منوال بود(

 ھم از وزن سازمان ھای مدافع حقوق کارگری ئیبيکاری مالی و اقتصادی مستقيمن دخالت می دھد و بر چنين مبنا

 ترفندی، دو کارفرما می تواند به ھر بھانه و.  دادگاه ھا را در چنين رابطه خلع سالح می سازداگستميکاھد و ھم قض

گزينش تصميم گيری خود را که در سطور فوق تشريح نموده بودم، جھت بيکار سازی ھا دخالت دھد و قانون باصطالح 

و از وزن " ن می آيدئيپا"زمانی که قدرت خريد مواد اوليه يک واحد توليدی . اجتماعی کار نيز از آن حمايت می نمايد

سرمايه ھای ثابت ميکاھد، ھمراه با گزينش ھای فوق، کارفرما بيکاری  سازی را به داليل مالی و اقتصادی رواج می 

  : الخمری شرايط ھای زير را در تصميم گيری کارفرمايان مشروعيت می بخشد" قانون کار"دھد و 

   کارگر دارد۴٩ تا ١١ه که از ـ پائين آمدن درآمد در يک واحد کاری به مدت شش ما١

   کارگر دارد٢٩٩ تا ۵٠ ماه که از ٩ـ به کاھش گرويدن درآمد در يک واحد کاری به مدت ٢

اين يک نمونه .  کارگر در آن به کار مشغول می باشند٣٠٠ـ تنزل درآمد به مدت يکسال برای واحد کاری که بيش از ٣

 کارفرمايان عملی ميگردد و در چنين بستری، نمايندگان، اتحاديه ھا ای است که بيکاری مالی و اقتصادی بنا به تصميم
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 در اين زمينه فعاليت دارند، می تواند زير پای شان خالی اگست که برای قضئیو سازمان ھای کارگری و حتا دادگاه ھا

رمايان ھر زمان اراده در فرانسه، کارف" قانون کار"بنابراين مطابق با . شود و نتوانند از حقوق کارگری دفاع نمايند

آنھا می توانند حسابرسی ھا و بيالن . کنند، قادر می باشند با استفاده از حربه ی ترفند، بيکاری سازی ھا را عملی سازند

را وضع می کنند به تمام اين ترفند ھا آگاه ھستند، با " قانون کار"حاکميت سياسی که . اقتصادی را دست کاری نمايند

ميمات اساسی و کليدی واحدھای کار را بدست کارفرمايان می سپارند تا به ھر شکلی از منافع آنھا اين حال ھمه ی تص

  . که با فريب کاری و ترفند جنبه ی قانونی می يابد" امنيت سرمايه"اين را ميگويند . حفاظت و حراست شود

  چ ـ بيمه بيکاری و جبران ضرر کارگران اخراجی 

يکی جبران ضرر و . ه از واحد کاری، بيکار می شود بايد دو زمينه را پشت سر گذاردکارگری تحت ھر عنوان زمانيک

يا رياضت در مدت استغال به کار و ديگری بيمه بيکاری است که بايد تا زمان بيکاری از طرف اداره کار و امورات 

ه در زمينه ی اول از آن ياد الزم به تذکر است که جبران خسارت و يا رياضت ک. اجتماعی ماھانه به وی پرداخت شود

مشخص می شود، بوسيله کارفرمايان پرداخت ) Prud'hommes" (پرودوم" کارگری ئینموديم، از طرف نھاد قضا

در چنين شرايطی اگر کارگری استعفا دھد و .  دارداگستمی گردد که با زمينه دوم يعنی پرداخت ماھانه بيمه بيکاری تف

 سفارشی به کارفرما ابالغ کند، از زمينه اول يعنی جبران ضرر کارگری محروم ترک از محيط کار را با نامه ی

که در قانون کار سابق (خواھد شد ولی کارگر مستعفی می تواند در مرحله ی بعدی از بيمه بيکاری برخوردار شود 

ه کارفرما مربوط می آنچه شامل زمينه اول می شود و در رابطه با پرداخت جبران خسارت ب). فرانسه نيز مصداق بود

 کارگری نه فقط بر مبنای کميت، بلکه بيش از بيش گزينش کيفی جبران ضرر را مد نظر قرار ئیگردد، پروسه ی قضا

قانون "ولی .  خواھد گشتتعيين" پرودوم" آن يعنی ئیمی دھد و اين وظيفه با حمايت نھادھای کارگری و سازمان قضا

ر می دھد و در راستای منافع کامل کارفرمايان عليه حقوق کارگری عمل می ئيتغالخمری ھمه ی اين مناسبات را " کار

 می گنجاند و از روی سابقه و مدت کار به جبران خسارت کارگری می ئینمايد و نتايج کمی را در راس مشاجرات قضا

رر زمانی و يا کمی مشخصی دارد، جبران ض" واحد کاری" سال سابقه ی کار در ۵ تا ٢يعنی کارگری که از . پردازد

در نظر گرفته می شود و مطابق آن،  حداکثر شش ماه از حقوق بوسيله ی کارفرما به وی تعلق می گيرد و موازنه ی 

جديد در فرانسه چگونه " قانون کار"مشاھده می کنيم که . کيفی تحمل ضرر به کارگر کاملن ناديده گرفته می گردد

گران روا می دارد و به نفع کارفرمايان سرمايه، تجاوزی آشکار به طبقه ی تھاجمات گسترده ای را عليه حقوق کار

، مجموعه ای "آ. اس. پ. "نام برد) PSA" (آ. اس. پ"فقط به عنوان يک نمونه می توان از . کارگر فرانسه می نمايد

پی )  "Pierre Mercier(مطابق با گفته ی . است) D S" (اس. د"و " سيتروئن"، "پژو"از سه کارخانه اتومبيل سازی 

، عنوان می )ئیبخوانيد سازش سنديکا (ئیاز امضای سنديکا" آ. اس. پ"در " ث ژ ت"نماينده سنديکای " ير مرسيه

 تا ٣۵٠کارگران بين " زمان کار"دارد که اين توافق ھمانند شالقی بود که بر پيکر کارگران وارد گرديد، زيرا با کاھش 

  ). ٢(از دست می دھند يورو حقوق ماھانه خود را ۴٠٠

فرانسه، نقشه ھای بيکار " قانون کار"از قبل و نيز به موازات " آ. اس. پ"بايد اضافه نمود که گروه اتومبيل سازی 

الخمری و بھره " قانون کار"اولی مطابق با . سازی را در دستور کار قرار داده است و آن را به دو طريق پيش می برد

نه کارگران در بيکار سازی استفاده ميکند و دومين طريق آنست که بخشی را به بازنشستگی گيری از سابقه ی کار ساال

، "آ. اس. پ"گروه اتومبيل سازی . زودرس تشويق می نمايد، بدون آنکه نيروی جديدی را بجای آنھا به کار گمارد

 ميليارد و ھفتصد ميليون ۵۴، به ٢٠١۵درآمد سرانه جھانی آن در سال . دومين سازنده اتومبيل در اروپا بحساب می آيد

 در صد ۶٢،٧ اتومبيل را بفروش رسانده است که از اين مقدار ٢٩٧٣٠٠٠يورو برآورد شده است و دقيقن در سال قبل 
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 نفر کارگر ھمراه با ١٨۴١٠٧ در صد در خارج از اروپا عايد وی شده است و در سراسر جھان ٣٧،٣در اروپا و 

با چنين آمار و بيالنی که در فوق ارائه داده ايم، بايد . عظيم اتومبيل سازی کار می کنندبخش اداری برای اين گروه 

الخمری را در وضعيتی بسی اسف بار نه فقط برای کارگران فرانسه، بلکه ھزاران کارگر " قانون کار"انعکاس کامل 

  . مئيکار می کنند، مشاھده نما" آ. اس. پ"ديگری که خارج از مرزھای فرانسه برای 

 و فشار ممتدی که حاکميت اوالند ـ والس بر دانشجويان وارد می سازد، اشاره ئیدر اينجا مختصری به مسائل دانشجو

دولت امپرياليستی فرانسه به موازات تھاجم حقوقی عليه کارگران، در حال کاھش ميزان و موازنه ی تحصيلی . می شود

می دھد که آزادانه از روی ميل و عالقه، رشته تحصيلی خود را دانشجويان است و به متقاضيان تحصيلی اجازه ن

مطابق با تصميم دولت باصطالح سوسياليستی فرانسه، به دليل محدوديت جا و مکان، دانشجويان اضافی . انتخاب نمايند

 کند به را نخواھند پذيرفت و برعکس از آنھا قرعه کشی بعمل می آيد و مطابق قرعه ای که بنام ھر دانشجو اصابت

.  بيش از بيش  دانشکده ھای علوم و تکنيک و نيز ورزش را شامل می گرددمسألهاين . ديگر دانشکده ھا منتقل می شوند

بنابراين وزارت خانه ی مربوطه که در بحران اقتصادی ساختاری سرمايه داری غوطه ور است، در اينجا نيز منافع 

 قرار می دھد و بجای افزايش درصد ناچيزی از ھزينه ھا به دانشگاه کارفرمايان سرمايه را در راس مسائل اجتماعی

مطابق با اظھارات . ، فشار مضاعفی را بدانھا وارد می سازدئیھا، با کاھش و محدود نمودن تحصيالت دانشجو

، در سال جاری مطابق با قوانين وضع شده، حداقل ھفت ھزار دانشجو از تحصيل )UNEF (ئیسنديکای دانشجو

از ھر دو دانشجوی فرانسوی، يک نفر به کارگری استغال : "بويژه اينکه طبق آخرين آمار ). ٣(م خواھند گرديدمحرو

  ). ۴(دارد

  

  "قانون کار"داليل تداوم اعتراضات عليه 

با پشت ) آگوست (اگست ۴ آغاز گرديد و در ٢٠١۶در فرانسه بوسيله ی کارگران از ماه مه " قانون کار"مبارزه عليه 

ذاشتن تمام سير قانونی، باالخره بصورت رسمی تصويب می شود، ولی با اين حال اعتراضات پس از يک تنفس سر گ

در چنين مسيری بايد به انگيزه ی اساسی اين اعتراضات .  آغاز خواھد شدسپتمبر ١۵دو ماھه تعطيالت تابستانی، از 

  .بپردازيم و ادامه آنرا جستجو کنيم

ارگر فرانسه ھمانند ساير کشورھا بعلت تفوق بالمنازع نيروھا و اتحاديه ھای زرد واقعيت اينست که طبقه ی ک

کارگری، به رفرميسم و پارلمانتاريسم گرايش دارد و اين خيانتی است که احزاب و سنديکاھای زرد بويژه از اواخر 

ای آن سوسيال دموکراسی است که يکی از نمونه ھ. قرن نوزده و ابتدای قرن بيستم نسبت به طبقه کارگر انقالبی نمودند

 رنگ می بازد و در لباس جنبش کارگری ١٩١۴در آن سال ھا نقش فعاليت کمونيستی را بخود گرفته بود که از آغاز 

در خدمت و آستان بوسی بورژوازی قرار می گيرد و دقيقن پس از اين سالھاست که کمونيست ھا بجای استفاده از 

بندی با رفرميسم، احزاب خود را بنام کمونيست معرفی می نمايند و اين احزاب نيز عبارت سوسيال دموکراسی و مرز

به کجراه کشيده می شود و به ھمان مسيری می رود که سوسيال دموکراسی " سوسياليسم"به تدريج بوسيله ی اردوگاه 

نسه اين کاسب کار سياسی و خائن  که حزب کمونيست فرائیجا. انه تا به امروز ادامه داردتأسفاز قبل سفر نموده بود و م

 در صد از کارگران فرانسه ۴٧طبق آمار رسمی سال قبل، . به طبقه کارگر ھنوز نام کمونيسم را مصادره نموده است

به اين . رای می دھند که البته تا کنون افزايش يافته است) Front National" (جبھه ملی"بنام " مارين لوپن"به حزب 

مارين لوپن در رده بندی احزاب، اولين نيروی سياسی فرانسه است ولی زمانيکه احزاب "  ملیجبھه"دليل است که 

از آنجا که متحد قابل توجه ای ندارد، قادر نيست زمام امور کشور را " جبھه ملی"سياسی با يکديگر ائتالف می کنند و 
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" مارين لوپن" کارگر فرانسه به حزب ولی گرويدن نيمی از طبقه. بدست گيرد و بصورت فاشيسم عريان حکومت کند

ولی ھمين . و اتحاديه ھای زرد کارگری دارد" چپ"به دليل پذيرش فاشيسم عريان نيست، بلکه ريشه در خيانت احزاب 

کارگران زمانيکه تصادمات و چالش ھای طبقاتی بصورت آشکار سر برون می آورد، با شعارھای کارگری و انقالبی 

س " اول سنديکای مسؤول" برژه"باز بيھوده نيست که در انتخابات شھرداری ھای کشور به گفته . به خيابان ھا می آيند

جبھه "که يکی از يزرگترين سنديکای کارگری در فرانسه بحساب می آيد؛ اکثريت کارگران اين سنديکا به " اف د ت

ار است و بجز رھبری که ھمگی از نيز به ھمين بيماری گرفت" ث ژ ت"سنديکای . مارين لوپن رای داده اند" ملی

ھستند، اکثر پايه ھای کارگری آن ھيچ ربطی نه به اين حزب و ) بخوان سوسيال دموکرات(خانواده ی حزب کمونيست 

زيرا اعمال سازشکارانه و ضد پرولتری نيروھا و سنديکاھای . می نامند، ندارد" چپ"نه به احزاب ديگری که خود را 

 در حوزه ئیبه نموده اند و باقی ماندن آنھا در سنديکاھا فقط به دليل دفاع از مطالبات ابتداباصطالح کارگری را تجر

به طبقه کارگر فرانسه، در رابطه با قانون کار " ث ژ ت"آخرين عمل سازشکارانه رھبران . ھای کاری می باشد

 مسألهيکاھا به پاريس آمده بود، اين بازنشستگی خود را نشان می دھد و حتا زمانيکه محمود صالحی به دعوت ھمين سند

ث " خارجی مسؤولکه بعنوان " ژان ميشل ژوبيه"را به درستی در ھمايش مشترک و ھمگانی، بدانھا اشاره می کند و 

فرانسه در آن زمان بود، برآشفته می " حزب کمونيست"ين مسؤولدر آن جلسه حضور داشت و در ضمن يکی از " ژ ت

در ضمن عرق بر جبين سوسيال دموکرات ھای .  نمايد و واقعيت ھا را وارونه جلوه می دھدشود و شروع به توجيح می

ايرانی باصطالح مدافع جنبش کارگری می نشيند و در زمان استراحت به بعضی افراد از جمله به من، اظھار ميداشتند 

سوسيال دموکرات ھا از آنجا که سياست . کردانه ارتباط و مناسبات ما را با آنھا تيره خواھد تأسفکه اينگونه برخورد ھا م

کاسبکارانه پيشه می سازند از طرح واقعيت ھا اجتناب نموده و ارتباط منطقی با نيروھا در چارچوب گفتمان و ديالوگ 

  . را به نوعی اطاعت کورکورانه مبدل می سازند

 مين کنگره ۵١، )٢٠١۶( امسال پريلا ٢٢ تا ١٨با آگاھی از چالش ھای اجتماعی، زمانيکه از " ث ژ ت"سنديکای 

ر دھد و از آنجا که در ھمين کنگره در ئيی برگزار می نمود، سعی می کند که سياست خود را تغمارچخود را در شھر 

الخمری آگاھی داشت و ميدانست عالوه بر ماده ھای ضد کارگری، فعاليت ھای " قانون کار" از محتوای اپريلماه 

 اين قانون را در جلسه وزيران ٢٠١۶ مارچ ٢۴زيرا والس در تاريخ (يت روبرو می شوند  نيز با محدودئیسنديکا

 فرانسه  در ھمايشات خيابانی پوليس، بيکباره تجاوز )معرفی کرده بود و در ابتدای ھمين مقاله بدان اشاره نموده بوديم

ی،  خون از چکمه مارچکنگره در از ھمان " ث ژ ت"را به تصوير می آورد و در يک پوستر با امضای  سنديکای 

 فرانسه را بر زمين نقاشی می کند تا بدين وسيله آب از جوی رفته را دوباره به جوی بازگرداند و زمانی که پوليسھای 

الخمری آغاز می شود و کارگران مواضع راديکال و حتا ضد سرمايه داری را عنوان " قانون کار"تظاھرات عليه 

الخمری موضعی راديکال ارائه دھد و حذف کامل " قانون کار"می کند که فقط  در رابطه با سعی " ث ژ ت"ميدارند، 

اتخاذ مواضعی عليه قانون کار نه از طبيعت وی، بلکه بر مبنای مصلحت و تحميل شرايط ويژه .  را متذکر شود٢بند 

 ھمزمانی و سراسری تمام واحد  به اعتصاباتجوندر ماه ھای مه و " ث ژ ت"يک دليل آن اينست که . اجتماعی است

الخمری روی نياورد و فقط به اعتصابات موضعی، " قانون کار"ھای کار جھت فلج کردن کامل اقتصاد فرانسه تا حذف 

 باعث آن گرديد که مسألهمقطعی و متناوب سراسری بويژه در بخش تراسپورت و انرژی معطوف گشت و ھمين 

الخمری " قانون کار" در صد مردم فرانسه عليه ٧١ب رسد، آنھم در شرايطی که الخمری باالخره به تصوي" قانون کار"

  . بودند
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آغاز می شود که تداوم مبارزه ) ر نيابدئياگر تغ (سپتمبر ١۵ولی مبارزه عليه اين قانون ضد کارگری از روز پنجشنبه 

 خود را نشان می دھد و در اگستمبارزه ی طبقاتی در عرصه ھای متف.  خواھد بودجونی طبقاتی از ماه ھای مه و 

اين چالش نکته آغازی دارد و می تواند از تصادمات . کليت خويش، چالش دو طبقه اجتماعی را آشکار می کند

اينھا نقاط عطف مبارزه ی طبقاتی . اقتصادی، فرھنگی، ھنری، آموزشی و مجموعه ای از پيچيدگی ھای اجتماعی باشد

ناصر چالش آفرين از پوسته ی سياسی برخوردار ميباشند ولی نه بشکلی که آلترناتيو در چنين مسيری ع. بشمار ميروند

سياسی غالب گردد، زيرا زمانی که سياست در عرصه ی مبارزه ی طبقاتی تفوق يابد و آنرا به جوالنگاه ھمه جانبه 

آنچه در فرانسه . ر خواھد شدکشاند، جامعه در عرصه ی ديگری سير خواھد کرد و يا به گونه ای شرايط انقالبی نمودا

 آغاز گشت، نقطه عطفی از مبارزه طبقاتی در عرصه اقتصادی ـ اجتماعی بود که در آينده نيز تداوم جوناز ماه مه و 

با بديل ضد " قانون کار"ما در تظاھرات بطور عمده با چالش ھای اقتصادی ـ اجتمای در رابطه با . خواھد داشت

م و نيز در مقابل با برخوردھای خصمانه و خونين با ماشين دولتی امپرياليستی يعنی سرمايه داری روبرو می شوي

 پوليس فرانسه مواجه می گرديم و مطابق آمار بيش از دويست ھزار تظاھر کننده در سراسر فرانسه بوسيله ی پوليس

 تظاھرات به درستی ارگان ھای در اين گونه. سرکوبگر بازداشت شده بودند و ھنوز ھم صدھا نفر در زندان بسر ميبرند

سرمايه نظير بانک ھا و يا تابلوھای تبليغاتی سرمايه که در خيابان ھا نصب شده اند و ديگر نھادھای استثماری مورد 

شرکت عظيم دانشجويان و ). عليرغم اينکه سنديکاھا مخالف چنين اعمالی ميباشند( حمله تظاھر کنندگان قرار می گيرند

. اين تظاھرات چشم گير است، زيرا آنھا دقيقن در چنين عرصه ای از مبارزه ی طبقاتی قرار دارنددانش آموزان در 

 و دانش آموزی، ھمان طور که در سطور باال طرح شده بود، از ھر دو ئیيعنی عالوه بر چالش وضعيت دانشجو

  . دانشجوی فرانسوی، يک نفر به کارگری اشتغال دارد

در فرانسه از يک طرف مبارزه ی ضد سرمايه داری را تقويت می " قانون کار"ھرات عليه بنابراين تداوم پيشبرد تظا

مسائل جامعه . تصويب شده را بی اعتبار سازد" قانون کار"کند و از طرف ديگر در پی آنست که با تشديد مبارزه، 

بنابراين، .  وقايع اجتماعی داشته باشندند و قادر نيستند از قبل، پيش بينی کاملن درستی ازاگستشناختی با علوم دقيقه متف

جنبش ضد قانون کار می تواند تصميمات قانونی مجلس را بی اعتبار کند و خط بطالنی بر قانون ضد کارگری بکشد و 

نيز می تواند به شکست انجامد و يا سنديکا ھا از روی سازش طبقاتی با قدرت سياسی امپرياليستی، به تضعيف جنبش 

اگر چنانچه سنديکا ھا در سازش قرار گيرند، باز . ام گزينه ھای ياد شده در فوق قابل پيش بينی استتم. روی آورند

اين درست است که تظاھرات بوسيله ی . جنبش تجربه ی ديگری کسب می نمايد و به سازماندھی خويش روی می آورد

دارند که بعنوان نمونه ميتوان از ھفت سنديکا سازماندھی ميشوند، ولی نيروھای ديگری در تظاھرات موجوديت 

 باوری ئینام برد که تعدادشان در ھر تظاھرات بسيار زياد است و به مبارزه ی سنديکا) Autonomes" (مستقل ھا"

اين . برتری و تفوق با آنھاست" شب ايستاده"اين نيرو در تمام عرصه ھای اجتماعی فعاليت دارد و در جنبش . ندارند

مستقل ھا .  يرسميت نمی شناسد و حتا نمی توانند مکان مشخصی در اختيار داشته باشندپوليستی و نيرو را مقامات دول

اين نيرو در درون طبقه کارگر، معلمان، دانشجويان، دانش آموزان و نيز . اشتباه نمود" آنارکو مستقل ھا"را نبايد با 

در فرانسه، اين نيروی " قانون کار"بارزه عليه  در چارچوب مئیبيکاران و پناھجويان فعال است و ھر سازش سنديکا

  . را قوی تر خواھد ساخت" مستقل ھا"

  

  :منابع
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که در چھار قسمت ارائه دادم، در قسمت دوم " زير آسمان تيره نئوليبراليسم: "ـ در ھمان سال مقاله ای تحت عنوان) ١(

به نقد کشاندم و آنرا نشانه ای از بحران ھر  را از سطح کشوری امريکادر ) Subprimes" (سوب پريم"مقاله، بحران 

  : زيرا در اين مقاله عنوان ساختم. چه وسيع تر ارزيابی نمودم

 جريان دارد و تا حدود زيادی به اروپا نيز انتقال يافته، ريشه ظاھری آن در امريکا که در قلب ئیيکی از بحران ھا«

ئی به دليل افزايش درصد اعتبارات امريکايليون ھا خانواده نھفته است که مطابق با آن م) Subprimes" (سوب پريم"

ولی ما در چنين رابطه ای به جنبه ی . در راستای وام مسکن، سرپناه خود را از دست ميدھند و به خيابان ھا ميريزند

نوان نموده بودم زيرا قبلن نيز در مقاله ای ع. بحران مالی که در واقع زائيده نئوليبراليسم امروزی است نظر می افکنيم

که نقش بانک ھا نه در گردش پول، بلکه در چارچوب سرمايه مالی قابل ارزيابی است و لنين در کتاب پر ارزش خود 

سوب "از اين نظر است که بحران ناشی از . بدان پرداخته است" امپرياليسم بمثابه باالترين مرحله سرمايه داری"بنام 

  »....ش ھای کليدی خواھد يافتجای پای خود را در غالب بخ" پريم

)٢ :( L'humanité  Jeudi 21 Juillet 2016 

)٣ :( Le Monde mercredi 20 Juillet 2016 

)۴ :( Le Monde Jeudi 8 septembre 2016 (Universités et grandes Ecoles                             

 ٢٠١۶مبر  سپت١١ ـ ١٣٩۵ ]سنبله[ شھريور٢١

 

 
 


